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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 0607 712 013

Prawo chroni nawet
krzaki
Strach padá na wáaĞcicieli
niektórych gospodarstw rolnych i
mniejszych dziaáek, którzy zamierzali
wyciąü drzewo. A to za sprawą serialowego Zenka Walencika (Plebania)
- za samowolną wycinkĊ kilku drzew
z wáasnej áąki wymierzono mu bardzo wysoką grzywnĊ. Wydawaü by
siĊ mogáo, Īe Walencik nie zrobiá nic
záego, bo przecieĪ wycinaá drzewa,
które sam sadziá i to nie gdzieĞ na
paĔstwowym (wielu z nas pamiĊta
jeszcze, jak przed laty jeĨdzili caáymi
szkoáami sadziü lasy), lecz na ojcowiĨnie. JeĪeli wstrzymano mu dopáaty dlatego, Īe na áące rosáy drzewa,
no to je wyciąá i wáadzy nic do tego.
Postawa Zenka caákiem zrozumiaáa,
bo przecieĪ gdzie mogĊ byü panem
jak nie u siebie i na swoim. Wielu ludzi wáaĞnie w ten sposób myĞli i tak
jak Zenek widáami są gotowi broniü
swojej niezaleĪnoĞci.
Ale prawo stanowi zupeánie co
innego.

Aby dowiedzieü siĊ, jakie są
wymagania, jakie trzeba speániü
warunki, aby móc wyciąü drzewo
rosnące na naszych posesjach, przy
budynkach, którym niejednokrotnie
zagraĪają, udaáem siĊ do Wydziaáu
Ochrony ĝrodowiska w ostrzeszowskim UrzĊdzie Gminy. Nie bĊdĊ
dokáadnie opisywaá wszystkich przepisów z tym związanych, ale podam
kilka najwaĪniejszych, bez speánienia
których nie moĪemy nawet myĞleü o
wycince jakiegokolwiek drzewa lub
krzewu, które roĞnie dáuĪej niĪ 5 lat.
Art. 83 ustawy o ochronie przyrody mówi (dokáadnie cytujĊ tylko
pierwsze 4 punkty, bo, moim zdaniem, one są najwaĪniejsze):
1.UsuniĊcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomoĞci moĪe nastąpiü, z zastrzeĪeniem ust. 2, po
uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek wáaĞciciela
nieruchomoĞci.
2.Zezwolenie na usuniĊcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomoĞci wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator
zabytków.
3.Wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1 i 2, moĪe byü uzaleĪnione od przesadzenia drzew
lub krzewów w miejsce wskazane
przez wydającego zezwolenie albo
zastąpienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej
niĪ liczba usuwanych drzew lub
krzewów.
4.Wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawieraü:

1)imiĊ, nazwisko i adres albo nazwĊ
i siedzibĊ posiadacza i wáaĞciciela
nieruchomoĞci;
2)tytuá prawny wáadania nieruchomoĞcią;
3)nazwĊ gatunku drzewa lub krzewu;
4)obwód pnia drzewa mierzonego na
wysokoĞci 130 cm;
5)przeznaczenie terenu, na którym
roĞnie drzewo lub krzew;
6)przyczynĊ i termin zamierzonego
usuniĊcia drzewa lub krzewu;
7)wielkoĞü powierzchni, z której
zostaną usuniĊte krzewy.
Cytowane wyĪej przepisy nie
dotyczą drzew owocowych, drzew i
krzewów rosnących na plantacjach i
wszystkich innych, których wiek nie
przekracza 5 lat.
Do wáadz gminy skáadamy wnioski o zezwolenie na wyciĊcie drzew
rosnących poza terenami leĞnymi,
bo tereny leĞne podlegają leĞnikom.
Konieczne jest zezwolenie nawet na
wyciĊcie drzewa
juĪ obumaráego.
Musimy teĪ pamiĊtaü i o tym,
Īe jeĪeli uzyskamy zezwolenie,
to drzewa lub
krzewy naleĪy
usunąü w zadeklarowanym we
wniosku terminie, bo po jego
przekroczeniu
zezwolenie
traci waĪnoĞü.
Osoba ﬁzyczna,
która skáada
wniosek o wydanie zezwolenia
na usuniĊcie drzewa, nie ponosi z
tego tytuáu Īadnych opáat.
W ostrzeszowskiej gminie są gotowe formularze, na których moĪna
takie wnioski skáadaü. Aby uzyskaü
zezwolenie, nie wystarczy tylko
záoĪyü wniosek i dobrze go umotywowaü. Wydanie decyzji wymaga
postĊpowania wyjaĞniającego, skáadającego siĊ z wielu elementów i musimy liczyü siĊ z tym, Īe na oglĊdziny
moĪe przyjĞü odpowiednia komisja,
aby sprawdziü i oceniü caáą sytuacjĊ.
Wójt, burmistrz czy prezydent, podejmując decyzjĊ, najpierw analizuje
negatywny wpáyw usuniĊcia drzew
na Ğrodowisko. JeĪeli drzewo jest
wysokiej wartoĞci przyrodniczej,
warte zachowania, to moĪemy otrzymaü odpowiedĨ negatywną. JeĪeli
drzewo, naszym zdaniem, zagraĪa
budynkowi lub bezpieczeĔstwu ludzi,
musimy takie zagroĪenie sensownie
wykazaü.
JeĞli chcemy wyciąü rosnące na naszej dziaáce drzewo lub
krzew, który usycha lub zagraĪa
bezpieczeĔstwu albo zwyczajnie
przeszkadza, to, aby nie popaĞü
w káopoty, jakie przydarzyáy siĊ
serialowemu Walencikowi, musimy
pamiĊtaü o koniecznoĞci uzyskania
pozwolenia. Bo to, co na cháopski rozum wydaje siĊ byü sáuszne i zasadne, w myĞl przepisu jest áamaniem
prawa. PamiĊtajmy, Īe nawet 5-letni
krzak chroniony jest ustawą, a kary
za samowolkĊ są wysokie.
Jan Jangas

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

XVII sesja Rady Miejskiej w Grabowie

NA ZARZUTY - MILCZENIE
Poczucie zawodu mieli chyba
wszyscy uczestnicy odbywającej siĊ
4 listopada XVII sesji Rady Miejskiej
w Grabowie. Wszyscy, z wyjątkiem
wáadz miasta i radnych. Burmistrz
Edmund Geppert, mimo pytania, które
bezpoĞrednio do niego skierowaá radny
powiatu Jan Mucha, wcale nie odniósá
siĊ do sprawy naduĪyü ﬁnansowych
– jeĞli nie prawnych, to przynajmniej
moralnych – o co od dwóch miesiĊcy
grabowianie mają sáuszne pretensje do
swoich wáadz. Radni równieĪ schowali
gáowĊ w piasek, milcząc zgodnie w tej
kwestii, choü i pod ich adresem wyraĪano pretensje. NajwyraĨniej wszyscy
„wziĊli na przeczekanie”, wierząc, Īe
sprawa z czasem przyschnie. TakĪe
mieszkaĔcy ul. 21 Stycznia, dopraszający siĊ od miesiĊcy zadoĞüuczynienia
za szkody, jakie wyrządzają w ich
domach przejeĪdĪające tamtĊdy TIR-y
ze Īwirem, nie otrzymali satysfakcjonującej odpowiedzi na kolejne pismo. W
związku z tym postawili burmistrzowsi
7-dniowe ultimatum, groĪąc sądem, a w
ostatecznoĞci blokowaniem drogi.
*
Choü w sprawie najwaĪniejszej
radni milczeli, to caákowitego braku
aktywnoĞci zarzuciü im nie sposób,
co potwierdza spora liczba zapytaĔ
i interpelacji. Pierwsze zgáosiá radny
GumiĔski. Poruszyá m.in. problem braku miejsc parkingowych w Grabowie.
SytuacjĊ moĪe trochĊ rozáadowaü parking budowany przy skwerze im. Jana
Pawáa II. Przy okazji proponowaá, aby
na skwerze przygotowaü trochĊ miejsca
na papieski pomnik, otoczony zielenią i
áaweczkami.
O czĊstsze zabieranie Ğmieci
porozrzucanych w rowach i lasach
apelowaá radny R. Biel. Prosiá teĪ o
oĞwietlenie dróg prowadzących z Bukownicy do Marszaáek i Chlewa. Jak
przebiegają dziaáania dotyczące ul. 21
Stycznia – dopytywaá Z. Palat. Z kolei
wiceprzewodniczący Rady K. KaĨmierczak nie kryá pretensji, Īe
jego pytanie zadane dwa
miesiące temu zostaáo
caákowicie zignorowane.
Problemy zgáaszaáy
równieĪ panie: S. Witczak
- apelowaáa o usuniĊcie
chaszczy zarastających
chodnik, z kolei K.
Grobelna pytaáa, kiedy
zostanie uruchomiona
Ğwietlica socjoterapeutyczna w DĊbiczach.
Na grabowskich sesjach interpelacje mogą zgáaszaü równieĪ osoby spoza
Rady. Radny powiatu Jan Mucha pytaá,
jakie jest obecnie zadáuĪenie gminy. Z
odpowiedzi, jaką udzieliáa mu skarbnik
Z. Flak wynika, Īe wynosi ono 9,56%
planowanych rocznych dochodów, w
kwocie 1.641.750 zá. Z kolei p. JaguĨny
zarzuciá radnym (nie bez racji), Īe to oni
dali przyzwolenie na tak hojne wykorzystanie budĪetu. Radnych te sáowa jakoĞ
nie wzruszyáy i Īaden nie spróbowaá
odpowiedzieü na zarzut przedstawiony
przez byáego burmistrza.
„Dajemy ostatnie 7 dni, inaczej 18
osób, mieszkaĔców ulicy 21 Stycznia
idzie z pozwami do sądu i i gmina zapáaci
milionowe odszkodowania za zniszczone budynki. Traktuje siĊ nas jak dzieci, a
nic siĊ nie robi” – grzmiaá p. Borkowski,
przedstawiciel grona mieszkaĔców ul.
21 Stycznia, walczących o poprawĊ nawierzchni, chodnik i o zakaz poruszania
siĊ samochodów powyĪej 8 ton. W jakim
stopniu wáadze miasta wsáuchają siĊ w
ten gáos – zobaczymy.
Mocno zabrzmiaáy teĪ inne gáosy:

ni na biesiadĊ. Podobnie wypowiadaáa
siĊ przewodnicząca Rady G. Jaszczyk,
bĊdąca w komitecie organizacyjnym
doĪynek. Doszáo do polemiki, a kaĪda
ze stron pozostaáa przy swoich racjach.
Mieszkaniec Grabowa, p. ĝmiatacz
zgáosiá pretensje pod adresem sekretarza H. StĊpnia, zarzucając mu ustawianie naboru na stanowiska urzĊdnicze.
„Zawsze ogáasza siĊ tu konkurs pod
konkretną, znajomą osobĊ” – mówiá..
OstroĞü tych zarzutów nieco stĊpiá fakt,
Īe motywem wystąpienia p. ĝmiatacza
na sesji byáo odrzucenie oferty záoĪonej
przez jego córkĊ.
W báyskawicznym tempie przyjĊto
kilkanaĞcie uchwaá. WiĊkszą dyskusjĊ
z udziaáem m.in. osób spoza Rady
– Cz. IwaĔskiego i P. KiciĔskiego wywoáaáo uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Ostrowskiej. W pierwszym
z gáosowaĔ, mającym nie uwzglĊdniü
uwagi do uchwaáy, doszáo do zabawnej

sytuacji: jeden radny byá przeciw, a pozostaáych 14 wstrzymaáo siĊ od gáosu.
By uratowaü uchwaáĊ, przewodnicząca
zarządziáa przerwĊ, potem gáosowano
ponownie, gdyĪ radni podobno nie rozumieli wczeĞniej o co chodzi, i poĪądany
efekt osiągniĊto. Mocą jednej z uchwaá
nastąpiáo teĪ poáączenie Zakáadu Usáug
Komunalnych w Grabowie z zakáadem
„Wodociąg Bukownica”. „Co to poáączenie przyniesie?” – pytaá radny R.

Biel, gáosując przeciw temu projektowi.
Radni zadecydowali takĪe o przyznaniu
medalu „ZasáuĪony dla Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną” Lechowi Tarchalskiemu, który przez wiele lat peániá m.in.
funkcjĊ dyrektora szkoáy rolniczej. Byü
moĪe kolejnym kandydatem do tego zaszczytnego tytuáu bĊdzie ks. Cegieáka.
Apelowaáa o to radna powiatu M. Gorzelanna, wymieniając zasáugi tej postaci.
Wielu jeszcze mówców poruszyáo
waĪkie i mniej istotne problemy, ale chyba najmocniej zabrzmiaá gáos radnego
powiatu – J. Muchy:
„Przeczytaáem sobie zalecenia

pokontrolne RIO i wyliczyáem, Īe nasz
burmistrz w 2008r. zarabia Ğrednio
12.132zá, sekretarz 13.027zá, skarbnik
– 15,848zá. Są to pobory wyĪsze od
prezydenta Krakowa, który ma 15.649zá!
Jakie ma obowiązki prezydent Krakowa,
a jakie nasz burmistrz, sekretarz czy
pani skarbnik? I chciaábym spytaü, czy
takie wysokie pobory są moralne dla
tej gminy, w której przez szeĞü lat jest
stagnacja. ProszĊ, panie burmistrzu,
wskazaü, co takiego znaczącego za
pana kadencji powstaáo? Przez szeĞü
lat prowadzi pan kampaniĊ wyborczą i
nie sprowadziá ani jednego znaczącego
podmiotu gospodarczego.”
Z odsieczą burmistrzowi przyszedá
soátys IwaĔski, pytając radnego MuchĊ,
co on przez te szeĞü lat jako radny
powiatu zrobiá dla Ğrodowiska grabowskiego.
„Akurat w Grabowie nie ĞwiĊci siĊ,
nie oddaje z pompą jakichĞ inwestycji,
nie ma hucznych biesiad. UwaĪamy, Īe
to jest normalna praca i nasz obowiązek – odpowiadaá burmistrz Geppert.
Natomiast do kwestii poruszonych w
protokole nie bĊdĊ siĊ odnosiá z tego
wzglĊdu, Īe dotąd takiego protokoáu nie
otrzymaáem. Do urzĊdu MiG takie pismo
z RIO nie wpáynĊáo.”
**
Brak odpowiedzi burmistrza Grabowa na najwaĪniejsze dla mieszkaĔców
gminy pytanie rozczarowuje, bo to, Īe
nie wpáynĊáo do urzĊdu pismo z RIO,
nie jest Īadnym usprawiedliwieniem,
tym bardziej Īe podawanych wczeĞniej
faktów ani liczb nikt nie kwestionowaá.
Pozostaje wierzyü, Īe skoro tylko
protokóá z RIO dotrze do Grabowa,
tamtejsze wáadze niezwáocznie ogáoszą
swoim mieszkaĔcom i wyborcom jego
treĞü oraz skomentują wyszczególnione
nieprawidáowoĞci.
K. Juszczak

Koledze

Adamowi Warzybokowi
Starszemu Cechu Rzemiosá RóĪnych w Ostrzeszowie
serdeczne wyrazy wspóáczucia z powodu Ğmierci

Mamy

skáada
Zarząd, pracownicy i rzemieĞlnicy Cechu w Ostrzeszowie

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„Pod Wagą„ od 3.11.2008 do 9.11.2008, t. 730-32-23
„Zamkowa„ od 10.11.2008 do 16.11.2008, t. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

M. Bochen pytaá: „Dla kogo organizowano doĪynki gminne i powiatowe, skoro
wĞród zaproszonych goĞci nie byáo
rolników?” Táumaczyá siĊ soátys, gdyĪ
wszystkie decyzje w sprawie organizacji
doĪynek podejmowaáa Rada Soáecka.
Przeprosiá za niedociągniĊcia, zaprzeczyá jednak, by rolnicy nie byli zaprosze-
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